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Onderwerp 	Bestuurlijke reactie rapport 'Toegang tot ambulante ondersteuning en dagbesteding' 

Geachte heer De Ridder, 

Hierbij ontvangt u de reactie namens het college op uw concept eindrapport 'Toegang tot 
ambulante ondersteuning en dagbesteding'. Met dit onderzoek beoordeelt de Rekenkamer of de 
toegang tot de Wmo-voorzieningen ambulante ondersteuning en dagbesteding in Amsterdam 
naar behoren functioneert. Het college dankt u voor het rapport en de inspanningen die de 
Rekenkamer hiermee heeft verricht. Een goede toegang tot ondersteuning voor Amsterdammers 
die dat nodig hebben, is ontzettend belangrijk. 

Alvorens in te gaan op specifieke inhoud van het rapport, volgen eerst een paar algemene 
opmerkingen over de uitspraken en conclusie die de Rekenkamer doet in het Rapport van 
Bevindingen. Ten eerste is vanuit gemeente ambtelijk aangegeven dat verschillende uitspraken en 
conclusies niet juist zijn. De meeste van deze reacties heeft de Rekenkamer niet overgenomen 
omdat de Rekenkamer de opmerkingen opvat als 'een reactie' en niet als 'een verzoek tot 
aanpassing'. Ook vindt de Rekenkamer de aanvullingen onvoldoende onderbouwd. Dit betekent 
dat er een aantal uitspraken en conclusies in uw rapport staan, waar het college zich niet in 
herkent. Het college verwijst voor de ambtelijke aanvullingen en opmerkingen naar het document 
met `de verwerking van de feitelijke reactie op het onderzoek'. 

Ten tweede kiest u ervoor om de toegang tot ambulante ondersteuning en dagbesteding aan de 
hand van een aantal normen te onderzoeken, die voor het college niet allemaal als uitgangspunt 
gelden bij het organiseren en uitwerken van de toegang tot deze Wnno-maatwerkvoorzieningen. 
Zoals u terecht opmerkt in uw rapportage heeft het college ervoor gekozen de toegang tot Wmo-
maatwerkvoorzieningen te beleggen bij de gecontracteerde zorgaanbieders. Dit is geregeld in de 
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gemeentelijke verordeningl. In aanvullingen daarop hanteert de gemeente een viertal 
uitgangspunten voor de toegang tot Wmo voorzieningen die staan verwoord in het 
inkoopdocument voor de inkoop van ambulante ondersteuning, dagbesteding en kortdurend 
verblijf'. Door in uw onderzoek aanvullende normen te hanteren voor het beoordelen van de 
toegang, gaan de conclusies verder dan de vraag of de het vastgestelde beleid goed wordt 
uitgevoerd. Tegelijk gaan uw onderzoek en uw bevindingen niet in op het streven de 
ondersteuning aan Amsterdammer integraal te benaderen en snel te starten (mogelijk al bij het 
vraagverhelderingsgesprek), terwijl dat wel uitgangspunten voor het toegangsproces zijn. 

In het onderstaande gaat het college meer specifiek in op de volgende punten uit uw rapport: de 
registratie van de processtappen binnen de toegang tot ambulante ondersteuning en 
dagbesteding, een laagdrempelige en eenduidige toegang en het bereik van ambulante 
ondersteuning en dagbesteding. 

De registratie van het toegangsproces 

De Rekenkamer concludeert over de rechtmatigheid van de toegang dat het gemeentebestuur 
haar verantwoordelijkheden neemt door nnaatwerkvoorzieningen te bieden, een beleidsplan vast 
te stellen, de raad te informeren via bestuursrapportages en door het uitvoeren van 
cliëntonderzoeken. De Rekenkamer is echter zeer kritisch op de registratie van de Wmo-
verrichtingen. Volgens de Rekenkamer voldoet het toegangsproces niet aan de wettelijk 
verplichte processtappen omdat er onduidelijkheid bestaat rondom de melding (en de bevestiging 
daarvan) en vindt er geen schriftelijke aanvraag van de maatwerkvoorziening plaats. 

De Rekenkamer gaat hier voorbij aan het evenwicht tussen het voldoen aan registratie-eisen die 
voortkomen uit de wet- en regelgeving en de registratienoodzaak die voortkomt uit de 
verantwoording van inzet van begeleiding. Voor wat betreft de toegang is een zorgvuldige weging 
gemaakt dat meldingen die leiden tot niet geregistreerde vormen van ondersteuning, ook niet 
worden geregistreerd. Op grond van de wet- en regelgeving over bescherming van de 
persoonsgegevens mogen persoonsgegevens alleen worden verzameld voor welbepaalde, 
uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden'. Het verzamelde aantal gegevens over 
personen mag niet te veel zijn in verhouding tot het doel waarvoor de gegevens nodig zijn, maar 
ook niet te weinig. Er moet een relatie zijn tussen de soort gegevensverzameling en het doel van 
registratie. In dit geval is er geen registratie van cliënten voordat er ook daadwerkelijk een 
aanvraag wordt gedaan om de drempel voor de burger zo laag mogelijk te houden en ook niet 
bovenmatig persoonsgegevens te verwerken als er geen aanvraag volgt. Het college is weliswaar 
bevoegd tot het verwerken van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de beoordeling van 
de behoefte, maar hoeft dat niet te doen4. 

a  Wmo verordening 2015 versie 2019, vastgesteld op 19 december 2018 
2  Inkoopdocument AIS-2o16-o32 Ambulante ondersteuning Dagbesteding Kortdurend verblijf Hulp Bij Huishouden Trekker 

Alliantie van 10-10-2016 
3 Artikelen 5 en 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en Artikelen 6 tot en met 8 van de Wet bescherming 

persoonsgegevens, 
4 Artikel 5.1.1 lid i Wet maatschappelijke ondersteuning 



Over de aanvraag zelf. In de Wmo verordening 2015 versie 20195  staat dat een aanvraag voor een 
maatwerkvoorziening door een cliënt schriftelijk wordt ingediend nadat het onderzoek is 
uitgevoerd, of na verloop van de onderzoeksperiode. Het college kan bepalen dat een aanvraag 
ook digitaal of mondeling kan worden gedaan. Er vindt dus wel degelijk een schriftelijke aanvraag 
plaats. Ook de vervolgconclusie van de Rekenkamer dat het college (doordat er geen registratie 
plaatsvindt en aanbieders besluiten of mensen al dan niet een maatwerkvoorziening krijgen) geen 
zicht heeft op de besluitvorming over de toegang tot ambulante ondersteuning en dagbesteding, 
herkent het college niet. Bij de afwikkeling van bezwaar en beroep heeft de gemeente altijd een 
vergewisplicht, dat houdt in dat de gemeente zich er van moet vergewissen hoe het besluit tot 
stand is gekomen. Hierbij worden verschillende documenten, waaronder het ondersteuningsplan 
van de cliënt alsmede eventuele adviezen van het Indicatie Advies Bureau bekeken. 

De toegang is laagdrempelig een eenduidig 

Een laagdrempelige en eenduidige toegang is een belangrijk uitgangspunt voor het college. Zoals 
u opmerkt, kenmerkt de toegang zich door veel aanbieders en een grote rol voor professionals en 
allianties. Ook zijn in elk stadsdeel plekken waar Amsterdammers kunnen aankloppen met een 
vraag of verzoek. Het college onderkent dat door de veelheid aan voorzieningen en partijen in de 
stad het voor Amsterdammers (en professionals) soms lastig is om de juiste ondersteuning te 
vinden. In dit kader wijst het college op het voornemen om in het stelsel van sociale zorg vanaf 
2021 met laagdrempelige Buurtteams te gaan werken. Inwoners kunnen met vragen en 
ondersteuningsbehoeften op het gebied van zorg, welzijn, inkomen, schulden, wonen, veiligheid 
en participatie bij deze buurtteams terecht. De aanvullende ondersteuning vanuit de Wet 
maatschappelijke ondersteuning wordt in samenhang met deze 'Buurtteams Amsterdam' 
georganiseerd. Dat geldt ook voor (de toegang) tot aanvullende ambulante ondersteuning en 
dagbesteding. 

Bereik van Amsterdammers 

In de nota van bevindingen stelt de Rekenkamer dat het college onvoldoende zicht heeft op de 
ondersteuningsvraag van Amsterdammers. De reden is dat mensen die zich melden en niet in 
aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening, niet worden geregistreerd. Doordat over de 
inhoudelijke gronden voor het afwijzen van een aanvraag niets wordt vastgelegd, ontbreekt 
volgens de Rekenkamer informatie om te beoordelen of de toegang voldoende onderscheidend 
functioneert. Zoals hierboven uiteengezet heeft het college op dit punt een andere opvatting. 
Bovendien betekent 'het niet in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening' niet dat 
mensen geen ondersteuning of hulp krijgen. De Rekenkamer merkt dit zelf ook op. Mensen 
kunnen wellicht hulp krijgen uit hun sociale netwerk. Ook kunnen mensen terecht bij algemene 
voorzieningen zoals maatschappelijke dienstverlening en welzijnsorganisaties. 

5 Vastgesteld door de gemeenteraad op 19 december 2018 



Doelgroepen 
Ook het feit dat de gemeente binnen de Wmo niet werkt met doelgroepen, maakt het volgens de 
Rekenkamer onduidelijk welke Amsterdammers bereikt worden en welke niet. Meer informatie 
over doelgroepen helpt om te bepalen of Amsterdammers de weg naar (de toegang tot) 
ambulante ondersteuning en dagbesteding weten te vinden. 

Natuurlijk helpen meer data en meer gegevens om te bepalen of alle Amsterdammers die 
ondersteuning nodig hebben die ook krijgen. Het college wijst er in dit verband op dat we in 
Amsterdam een groot aantal partijen hebben die ambulante ondersteuning en/of dagbesteding 
bieden. Onder deze leveranciers zitten verschillende partijen met specialismes die elk specifieke 
cliëntpopulaties bereiken. Denk hierbij aan cliënten met een zintuiglijke beperking, licht 
verstandelijk beperkten, zware vormen van autisme of met niet aangeboren hersenletsel. Ook de 
welzijnsorganisaties en instanties als Cliëntbelang en Wmo-adviesraad hebben daarin een 
belangrijke en adviserende functie. Samen zorgen deze partijen dat de verschillende doelgroepen 
bereikt worden. 

Complexe cliënten en zorgmijders 
Meer specifiek benoemt de Nota van Bevindingen dat cliënten die lastig voor onderzoek te 
bereiken zijn, waaronder zorgmijders, buiten beschouwing worden gelaten. En dat het college de 
bewuste keuze maakt om niet outreachend te handelen. 

Het college herkent zich hier niet in. De Rekenkamer wekt hiermee de indruk dat er weinig extra 
moeite wordt gedaan om moeilijk bereikbare cliënten alsnog te bereiken. Deze aanname is 
onjuist. Amsterdam kent een groot aantal aanbieders ambulante ondersteuning en dagbesteding 
die in contact staan met de doelgroepen waarmee zij werken en die hen wel degelijk outreachend 
weten te bereiken. Daarnaast hebben — zoals de Rekenkamer ook meldt- verschillende Allianties in 
hun jaarplannen acties opgenomen om lastig te bereiken groepen toch te betrekken en werkt de 
Maatschappelijke Dienstverlening wel outreachend. Deze Allianties en Maatschappelijke 
dienstverleners maken deel uit van het Amsterdamse zorgstelsel. 

Ten slotte 

Het college is verantwoordelijk voor het bredere terrein van de zelfredzaamheid en participatie in 
Amsterdam. Eigen kracht, het gebruik van talenten en mogelijkheden om zelf oplossingen te 
vinden voor problemen zijn daarbij het uitgangspunt en worden door de gemeente gefaciliteerd 
en gestimuleerd. Bijvoorbeeld door de inzet van basisvoorzieningen in de wijk en het 
ondersteunen van mantelzorg. Voor Amsterdammers die zich ondanks de aangeboden 
ondersteuning in de wijk niet kunnen redden of niet kunnen meedoen, biedt de gemeente 
maatwerkvoorzieningen zoals ambulante ondersteuning en dagbesteding. Dit gemeentelijke 
beleid is vastgelegd in de nadere regels en de verordening maatschappelijke ondersteuning. 



Simone Kukenheim  

Uiteraard moeten maatwerkvoorzieningen goed toegankelijk zijn. De nadruk ligt wat het college 
betreft op goede, algemene voorzieningen en ondersteuning dicht bij huis. In de buurt of de wijk. 
Professionals kijken daarbij samen met Amsterdammers naar de best passende ondersteuning. 
Onnodige registraties en onnodige administratieve last moeten daarbij zoveel als mogelijk 

voorkomen worden. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
Namens het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, 

Wethouder Zorg 
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